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                                                     INFORMARE 
privind organizarea şi desfăşurarea 

CONCURSULUI ONLINE DE LINGVISTICĂ 2021 
și 

SELECȚIA LOTULUI RESTRÂNS pentru OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LINGVISTICĂ 
2021  

 

Vă rugăm să diseminați în rândul profesorilor de limba română și matematică din județul / sectorul 
dumneavoastră prezenta informare cu privire la faptul că Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. 
Rosetti” organizează sâmbătă, 27 februarie 2021, Concursul Online de Lingvistică (COL 2021), în colaborare 
cu Comisia Națională a Olimpiadei de Lingvistică. Competiția va fi desfășurată pe trei niveluri de dificultate, 
astfel: 

● Secțiunea Exercițiu A – dedicată elevilor claselor a V-a și a VI-a – va consta în 2 probleme și 
va dura 3 ore; 

● Secțiunea Exercițiu B – dedicată elevilor claselor a VII-a și a VIII-a – va consta în 3 probleme 
și va dura 3 ore; 

● Secțiunea Performanță – dedicată elevilor de liceu (clasele a IX-a – a XII-a) – va consta în 3 
probleme și va dura 4 ore. 

Înscrierea elevilor interesați se face individual, prin completarea formularului următor: 
https://forms.gle/Zw9NT66gJ1q2yHL99 

Ca urmare a publicării OMEN 5924/03.11.2020 privind suspendarea olimpiadelor naționale pentru 
anul școlar 2020-2021, această competiție va constitui prima etapă de selecție a lotului României pentru 
Olimpiada Internațională de Lingvistică (IOL) 2021.  

La a doua etapă se vor califica primii 10% dintre participanții la secțiunea de Performanță a COL 
2021, cu condiția să fi obținut un punctaj peste media participanților. Aceștia vor participa la Asia Pacific 
Linguistics Olympiad (APLO 2021), competiție la care România va fi prezentă în calitate de țară invitată. 

Primii 10 clasați la APLO 2021 vor fi selectați în lotul lărgit și vor beneficia de o pregătire online 
asigurată de membrii Comisiei Naționale. Ulterior, aceștia vor participa la o ultimă selecție, în urma căreia 
se va stabili componența lotului restrâns care va reprezenta România la IOL 2021. 

Pentru mai multe detalii cu privire la desfășurarea propriu-zisă a probelor vă rugăm să consultați 
Regulamentul Specific anexat. Informații suplimentare se găsesc pe pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/olimpiadadelingvistica/. Pentru întrebări sau nelămuriri, vă stăm la dispoziție 
la adresa de email: olimpiada.lingvistica@gmail.com 

 
 
 

Conf. univ. dr. hab. Adina Dragomirescu, 
Director al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” 

Președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei de Lingvistică „Solomon Marcus” 
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